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(Łk 14,1.7-14)  
Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego 
przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć 
posiłek, oni Go śledzili. I opowiedział 
zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak 
sobie wybierali pierwsze miejsca. Tak mówił do 
nich: ”Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj 
pierwszego miejsca, by czasem ktoś 
znakomitszy od ciebie nie był zaproszony przez 
niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu 
zaprosił, i powie ci: "Ustąp temu miejsca"; i 
musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. 
Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na 
ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i 
powie ci: "Przyjacielu, przesiądź się wyżej"; i 
spotka cię zaszczyt wobec wszystkich 
współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się 
wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, 
będzie wywyższony”. Do tego zaś, który Go 
zaprosił, rzekł: ”Gdy wydajesz obiad albo 
wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani 
braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, 
aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś 
odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś 
ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. 
A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym 
tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem 
otrzymasz przy zmartwychwstaniu 

sprawiedliwych”. ". 
 

 Słowo Proboszcza 
 Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii wskazuje 

że skromność jest ważniejsza niż wyniosłość. 

Zdolności sa ważniejsze od kariery, tak jak od 

sukcesu ważniejsza jest pracowitość. Jaka 

korzyść płynie z nieustannego dążenia do 

sukcesu, jeśli człowiek nie ma dobrego 

charakteru i nie posiada właściwych 

umiejętności. Sprawą najważniejszą nie jest 

kim chciałbym być, ale jaki jestem. Na świecie 

liczy się blichtr i znaczenie. Jednak w dalszej 

perespektywie cenniejsze są: kompetencja, 

uczciwość, dobre serce i odpowiedzialność. A 

to wszystko ujawnia się w osobistej 

skromności i przynosi więcej radości i 

satysfakcji niż wszystkie pierwsze miejsca na 

świecie. 

KOLEKTA 25. 08. 2019 
Grupa polska    4840,00 dkk   
Grupa duńska 2242,00 dkk 
Grupa angielska 3936,50 dkk  
Maria Lys 367,00 dkk 

MOBILE PAY    2765 1069   

 
 

  

OGŁOSZENIA 01.09.2019 r. 

1. W dzisiejszą niedzielę wspominamy ofiary II wojny światowej. Obchodząc 80. rocznicę 

hitlerowskiej agresji na Polskę, dziękujemy Bożej Opatrzności za polskich bohaterów i 

ostateczne ocalenie naszej ziemskiej Ojczyzny.  

2. Z inicjatywy papieża obchodzimy dziś także Światowy Dzień Modlitwy za Ochronę 

Stworzenia. Serdecznie zachęcamy do szerszego zapoznania się z tą inicjatywą i do osobistej 

modlitwy.  

BIERZMOWANIE  
O. Proboszcz  wpodlach@wp.pl 

PIERWSZA KOMUNIA ŚW. 
katechezakopenhaga@gmail.com 

Msza św. u św. Antoniego o g. 18. 30 

przez cały rok. 

mailto:wpodlach@wp.pl
mailto:katechezakopenhaga@gmail.com


3. Dobiegł końca czas wakacji. Dziękując Panu Bogu za wypoczynek, pragniemy zawierzać 

czas nowego roku szkolnej i katechetycznej pracy. Rodziców zachęcamy, by przysyłali dzieci 

na lekcje religii i naukę języka ojczystego. W naszym mieście jest wiele miejsc, gdzie dzieci 

mogą uczyć się polskiego, ale przygotowanie do sakramentów odbywa się tylko w naszym 

kościele, gdzie uczy s. Dorota i w polskiej szkole, gdzie uczy s. Teresa. Po mszy św. odbędzie 

się krótkie spotkanie sióstr z rodzicami i dziećmi oraz okazja do nabycia nowych katechizmów 

dla dzieci. 

4. Pierwszy piątek miesiąca przeżyjemy w duchu wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana 

Jezusa za nasze grzechy. Spowiedź św. w piątek w godz. 17.45. a Msza wotywna ku czci 

Bożego Serca o godz. 18.30. Po niej pierwsze po wakacjach czuwanie przed Najświętszym 

Sakramentem prowadzone przez wspólnotę BETANIA. Wszystkich zachęcamy do wspólnej 

modlitwy. 

5. Niepokalane Serce Maryi uczcimy w pierwszą sobotę miesiąca podczas Mszy Świętej o 

godz. 18.30. Po Mszy Świętej wystawienie Najświętszego Sakramentu i Modlitwa Różańcowa.   

6. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić po raz 105. Światowy Dzień Migranta i 

Uchodźcy. Do tej pory dzień ten był obchodzony w styczniu, ale papież Franciszek w ubiegłym 

roku zmienił datę obchodów na drugą niedzielę września. Zapraszamy do szczególnej pamięci i 

modlitwy za nas samych i tych wszystkich rodaków, którzy przebywają poza granicami 

Ojczyzny.  

7. Solenizantów i jubilatów pierwszych wrześniowych dni polecamy opiece patronów i 

życzliwości najbliższych.  
W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM: 

• 3 IX – św. Grzegorz Wielki (540-604), Rzymianin, papież, ogłoszony Doktorem Kościoła. 

 

KALENDARIUM LITURGICZNE 

Niedziela 22. NIEDZIELA ZWYKŁA „C” – 1 IX 2019 

1 IX 2019 (Syr 3,17-18.20.28-29); (Hbr 12,18-19.22-24a); (Mt 11,29ab); (Łk 14,1.7-14);  

2 IX 2019 (1 Tes 4,13-18); (Ps 96,1 i 3.4-5.11-12.13); (Łk 4,18); (Łk 4,16-30);  

3 IX 2019 1 Tes 5,1-6.9-11); (Ps 27,1.4.13-14); (Łk 7,16); (Łk 4,31-37);  

4 IX 2019 (Kol 1,1-8); (Ps 52,10-11); (Łk 4,18); (Łk 4,38-44);  

5 IX 2019 (Kol 1,9-14); (Ps 98,2-3ab.3cd-4.5-6); (Mt 4,19); (Łk 5,1-11);  

6 IX 2019 (Kol 1,15-20); (Ps 100,1-2.3.4-5); (J 8,12); (Łk 5,33-39);  

7 IX 2019 (Kol 1,21-23); (Ps 54,3-4.6 i 8); (J 14,6); (Łk 6,1-5);  

SANKT ANNAE DAG   ODPUST ku czci św. Anny 15 września. 
W programie LOTERIA kupony po 10 koron można już kupić w zakrystii. 

RODZINNA ZABAWA 14.09. sobota BILETY 250 kr.dorośli, 150 kr. Młodzi (14 – 21 r.ż.), 50 kr. Dzieci 

(ponizej 14.r.ż.) W cenie posiłek i opłata na DJ music. Napoje do nabycia na miejscu. ZAKAZ wnoszenia 
własnych alkoholi. 

Wszystkie środki, które zbierzemy przy okazji ODPUSTU zbieramy na opłatę WYMIANY OKIEN  
w części duszpasterskiej, tj. Kancelaria, POLSKA BIBLIOTEKA, sala j.polskiego, gdzie uczą się 

dzieci, kaplica z dwóch stron, mała sala i piwnice. Inwestycja OGROMNA. Bez Waszego 
wsparcia nic się nie uda. 

 ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO POMOCY.  
LOTERIA, ZABAWA, KOPERTA..z miłości do naszego kościoła. 

http://mateusz.pl/czytania/2019/20190901.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190902.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190903.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190904.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190905.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190906.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190907.html#czytania

